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Redactie: Donkstraat 9
Tel.
B.g.g.

077 - 3980281
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E-mail:
dorpskrantmeterik@gmail.com
Kopij digitaal aanleveren
vóór maandagavond 19:00 uur

Het Meteriks weer door Jos van der Sterren

Nachtvorst: een koning die overdag vrij heeft.
In week 15 is er 9 mm. neerslag genoteerd in Meterik.
Het totaal in april is nu 35 mm.
Er zijn slechts 2 dagen in het jaar waaraan je niets kunt doen,
de ene is gisteren,
de andere is morgen.

Tot weeres met groeten van Jos

Mobiel: 06 - 38230621
Email : dorpsverbindermeterik@gmail.com

De Dorpsverbinder kunt U inschakelen voor bijvoorbeeld:
Hulp nodig bij invullen formulieren
Kleine klusjes in huis/tuin
Vervoer
Samen te wandelen/koffie drinken
Boodschappen doen
Samen naar de dokter te gaan
Hulp bij aanvraag voorzieningen
Computer ondersteuning
Gewoon een praatje te maken
Kortom U kunt ons altijd bellen/mailen/aanspreken en wij kijken wat we voor U kunnen betekenen.

COLOFON
Redactie: Mariet Bakker, Marjo Jacobs,
Annie van Rengs, Mat van Rijswick,
Marcel Sieben, Mischa Vissers,
Redactieadres:
Donkstraat 9, 5964 AJ Meterik
E-mail: dorpskrantmeterik@gmail.com
Telefoon: 077-3980281
Bank nr. NL25 Rabo 01619.54.685
t.n.v. Dorpsraad Meterik
Bezorging:
’t Krèntje ontvangt u op donderdagavond in de
brievenbus of mailbox. Verzending
postabonnement op donderdag voor 17.00 uur.
‘t Krèntje niet ontvangen? Bij voorkeur via email melden vóór vrijdag 12.00 uur.
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Abonnement per 1 januari 2021
digitaal abonnement 11,00 euro per jaar
papieren editie
24,00 euro per jaar
postabonnement
125,00 euro per jaar
Advertentietarieven 1 januari 2021
1 pagina
€ 27,50
¾ pagina
€ 22,00
½ pagina
€ 15,00
⅓ pagina
€ 11,50
¼ pagina
€ 8,50
Zoekertjes (particulieren)
€ 2,50
Familieberichten en gevonden / verloren
voorwerpen gratis.
Aanleveren kopij:
Digitaal vóór maandagavond 19.00 uur.

Meulewiekagenda
Actuele agenda overgenomen op 17-04-2021 vanaf www.dorpsraadmeterik.nl.
Aanvullende (en incidentele) informatie per e-mail doorgeven aan de redactie van de
dorpsraadwebsite: www.dorpsraadmeterik.nl.
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JongNL Meterik, oud papieractie 14:00 uur
KBO wandelen vertrek 13:30 uur 13:30 uur
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KBO wandelen 13:30 uur
JongNL Meterik, Pruts-inn
KBO kienen 14:00 uur
KBO knutselen 13:30 - 16:30 uur
KBO wandelen 13:30 uur
KBO excursie naar 'Slaque' slakkenkwekerij in Melderslo
Dorpsraad vergadering 20:00 - 22:00 uur
JongNL Meterik, oud metaal- en oud papieractie vanaf 13.00 - 15:00 uur
KBO knutselen 13:30 - 16:30 uur
JongNL Meterik, NL doet actie 09:00 uur
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Jeugdtoernooi RKSV Meterik
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Jaargang 2020-2021
Maak kennis met onze nieuwe gedecoreerden
Net als vorig jaar kan onze jaarlijkse feestelijke bijeenkomst voor alle in Horst aan de Maas
woonachtige gedecoreerden (inwoners met een Koninklijke onderscheiding) op Koningsdag niet
doorgaan vanwege de maatregelen in verband met de bestrijding van de corona.
We hebben het goede gebruik om tijdens deze dag de nieuw-gedecoreerden van het afgelopen jaar
persoonlijk aan de andere gedecoreerden voor te stellen. Dat kan dus nu niet. Daarom hebben we een
film gemaakt om de nieuw gedecoreerden van het afgelopen jaar, inclusief degenen die tijdens de
‘Lintjesregen’ op maandag 26 april aanstaande worden gedecoreerd, aan iedereen voor te stellen.

Uitzending
De film zenden we op Koningsdag, dinsdag 27 april 2021, om 19.00 uur uit via:
• het Youtube kanaal van de gemeente Horst aan de Maas;
• verwijzing naar het Youtube kanaal op de website van de gemeente: www.horstaandemaas.nl;
• de Facebookpagina van de gemeente Horst aan de Maas;
• de LinkedIn-pagina van de gemeente Horst aan de Maas;
• het Twitteraccount van de gemeente Horst aan de Maas;
• de Facebookpagina van Omroep Horst aan de Maas.

Vlaggen
We zouden u willen vragen om op Koningsdag de vlag uit te steken. Niet alleen om de verjaardag van
Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander te vieren, maar ook voor al die mensen die zich ten behoeve van
anderen of de samenleving inzetten. Vrijwilligers en actieve inwoners die bijdragen aan de sociale
verbinding in onze wijken, buurten en dorpen en die juist in deze tijden onmisbaar zijn. Vrijwilligers die
terecht “het cement van de samenleving” worden genoemd.
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Oud Papier Actie (OPA)

Aanstaande zaterdag 24 april komen we oud papier ophalen. Groep 4 is aan de beurt. Dit zijn
Eveline Swinkels, Bas Don, Ger Hegger (i.p.v. Sjuul Hegger) en Yvonne Wijnands. Zorg dat vanaf
14:00 uur alles netjes gebundeld voor aan de weg staat. Want dan vertrekken we vanaf Café
Kleuskens

Gezamenlijk kamp
Iedereen heeft een uitnodiging gehad om mee op
kamp te gaan. Deze is, als het goed is, ingeleverd bij
jullie leiding met de vermelding dat je wel of niet
meegaat.
Met de voorbereidingen zijn we al een tijdje bezig.
Dit jaar gaan we op kamp van maandag 26 juli t/m
donderdag 29 juli naar (het dorp) Zeeland.
Door de corona-maatregelen is de opzet van het
kamp hetzelfde als vorig jaar.
De activiteiten die we gaan doen op het kampterrein
zijn top. Hopelijk hebben jullie er net zoveel zin in als
wij.
Over een tijdje meer nieuws.
Groetjes, jullie leiding en de rest van de organisatie

Kwekerij de Lifra Veulen
Ze zijn er weer!!!!
Meer dan 250 soorten en kleuren
zomerbloeiers!!!
Balkon-, hang-, kuip- en perkplanten
Zoals u van ons gewenst bent.
Open: ma/vr 09:00 tot 19:00 uur
Zaterdags 09:00 tot 18:00 uur

Kwekerij de Lifra
Lorbaan 12a
Veulen
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Voortgang Bouwen ‘Onder de Wieken’ (BOW)
Zoals jullie gemerkt hebben, is het al een poosje stil rondom Bouwen Onder de Wieken (BOW). De reden
is dat de wijziging van het bestemmingsplan nog niet is goedgekeurd door de gemeenteraad.
Inmiddels zijn wij (werkgroep wonen en dorpsontwikkeling) ruim 3 jaar bezig met het project. Vanaf stap 1
is er duidelijk gecommuniceerd met de gemeente (ambtenaren en wethouder). Dit heeft ertoe geleid dat
we met B&W een principeakkoord hebben. Hierna zijn we verder gegaan met de ontwikkeling.
Elke stap die we gezet hebben is steeds in overleg met de gemeente gedaan.
-

We hebben een architect benaderd om het plan verder mee te ontwikkelen;
We hebben informatieavonden gehouden, hetgeen resulteerde in voldoende deelnemers;
We hebben een begeleidingsgroep samengesteld met deskundigen uit de bouwwereld;
We hebben diverse bijeenkomsten georganiseerd om tot een gezamenlijk plan te komen;
We hebben een aannemer gekozen;
We hebben instemming van de welstand;
We hebben instemming van het college van B&W.

Helaas heeft de raad het laatste woord in de wijziging van een bestemmingsplan. Hiervoor werd het in
eerste instantie op de agenda van de raadsvergadering in maart geplaatst.
Op het allerlaatste moment bleek dat enkele raadsfracties vonden dat het voor de gemeente een te duur
project zou worden en dat er waarschijnlijk geen meerderheid zou zijn om in te stemmen met de
bestemmingsplanwijziging.
Daarom werd besloten het van de agenda te halen.
Het hele project gaat de gemeente € 300.000,-- extra kosten. Dit heeft te maken met sloop van het
gebouw (o.a. asbestverwijdering), bouwrijp maken, aanleg infrastructuur enz.
Doordat er niet meer woningen gerealiseerd kunnen worden, kost dit naar verhouding veel. Voor dergelijke
inbreidingslocaties is een speciale voorziening (pot) genaamd ARGE. Soms houdt de gemeente geld over
en soms moet er geld bij…!!
Ons CPO-project is niet anders als op andere plekken, dus raar dat men nu zo moeilijk doet. Misschien
moeten individuele raadsleden zelf informatie ophalen en niet afgaan op de woordvoerders in hun fractie
die (mijns inziens) appels met peren vergelijken.
Inmiddels zijn we achter de schermen druk bezig geweest om de fracties van de partijen verder te
informeren. We hebben de raad toegesproken en het hele traject uit de doeken gedaan.
Hier kwam weinig respons op.
Buiten de fracties van CDA en PvdA geven de andere fracties (nog) niet aan alsnog te willen instemmen.
Het onderwerp zal nu in de raadsvergadering van 1 juni worden geagendeerd en tot die tijd kunnen we
niet verder.
Ondanks dat we, vanaf het prille begin van deze plannen, steeds overleg hebben gehad met de gemeente
en zelfs, daar waar nodig, wensen vanuit de gemeente in het plan verwerkt hebben, gaat er, nu we in de
laatste fase van het plan zitten, de handrem op.
Namens de werkgroep ‘Wonen en Dorpsontwikkeling
Ton Hendriks
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Dagboek in tijden van corona
Tijdens de eerste lockdown hield Ivana van Lieshout - Fattori een dagboek bij.
Vandaag leest u deel 13.

Vandaag, 11 juni, gaat Huub na drie maanden weer naar Geijsteren naar zijn
Past-Rotarians-club. Alleen Piet Litjens en hij. Want professor Tielen voelt er
nog niet veel voor.
In het krantje van Meterik las ik dat Jenniskens, in de Crommentuijnstraat, al
kersen heeft. Ik heb gebeld, maar ze raadden me aan om het over twee
weken nog eens te proberen, dan zijn de kersen lekkerder. In de afgelopen dagen heb ik potjes
aardbeienjam gemaakt.
Gisteren bij de dokter geweest voor mijn rechterarm en mijn scheve mond.
Het probleem aan de arm blijkt een slijmbeursontsteking en ik hoef niets anders te doen dan afwachten tot
het vanzelf verdwijnt en zoniet dan geeft dokter De Weert mij een injectie. Verder liet hij mij wat oefeningen
doen vanwege mijn mond, waarna hij me verzekerde dat het zeker niet het gevolg was van een
herseninfarct, maar waarschijnlijk vanwege de driemaandelijkse botoxinjectie voor de stuiptrekking aan het
linker oog. Ik neem alles voor lief en we zullen maar afwachten dat de natuur zijn werk naar behoren doet.
Het is me niet gelukt om Chiarangela en mij in te schrijven voor de zondagse mis en daarom hebben we
de mis gevolgd vanuit het atrium. Jammer genoeg werkte de luidspreker niet naar behoren en konden we
de priester niet verstaan. Maar voor het eerst sinds maanden mochten we weer de communie ontvangen.
Inmiddels is het 15 juni, mijn moeder zou vandaag 120 jaar geworden zijn.
Jos en Koos vieren hun diamanten bruiloft, eerst met een mis voor dertig personen, zoals voorgeschreven,
en daarna een kleine bijeenkomst in het gemeenschapshuis van Sevenum. Als intermezzo een kleine
fotografische presentatie gehouden van hun leven door Pedro, met ook een kleine herinnering aan ons
twee. Het weer bleef goed, ondanks dat de riolering in de rest van Nederland niet in staat bleek om de
hoosbuien op te vangen. Hier zou een beetje water meer dan welkom zijn… Een emotionele dag en
vermoeiende dag. Het is lang geleden dat we zoveel mensen zagen.
Gisteren bezoek gehad van de dames van de KBO Meterik met de beloofde bloemen. Mooi, dank
daarvoor. Vandaag, de 17de, de verjaardag van Ricky, ik heb haar via WhatsApp gefeliciteerd.
Gisteren de eerste frambozen van het seizoen geplukt, een schamele hoeveelheid.
Vanwege de droogte geen enkele rode bes. En dan te bedenken dat er op veel plekken in Nederland
overstromingen zijn. Is dit ook de nieuwe werkelijkheid?
Gisteren, 23 juni: een memorabele dag.
Na drie maanden zijn we weer gestart met onze leesmiddag. Een prachtige dag, we zaten in de schaduw
van de tuin, nadat iedereen bij aankomst zijn handen had gereinigd. Het weerzien was een genot en
iedereen was nog gezond. En bovendien een telefoontje van Germana die zich nu in Cavalese bevindt, in
een hotel op slechts enkele kilometers afstand van haar dochter en kleindochters. Ze hoopte dat ik aan het
meer was en haar kon opzoeken.
Dat zal een droom blijven…
En om de dag in glorie te beëindigen: een telefoontje van Stefania die haar komst aanstaande vrijdag
aankondigt. Dit is zeker een positief bericht!
Ze kwam clandestien en we hebben haar alleen op afstand gezien. Ze wil, zoals verplicht, in quarantaine
gaan en dat respecteren wij.
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Miëterikse Kwis 2021 op kermiszaterdag:
inschrijving geopend

Vorige week lieten we jullie weten dat we momenteel kijken naar verschillende scenario’s voor de
Miëterikse Kermis dit jaar. Daar kan de Miëterikse Kwis natuurlijk niet in ontbreken!

De Miëterikse Kwis vindt dit jaar plaats op zaterdagavond 10 juli 2021
Wij zijn positief gestemd over het door kunnen gaan van de tweede editie van de Miëterikse Kwis en
daarom zijn vanaf nu ook de inschrijvingen geopend!
Aanmelden kan door een mail te sturen naar meteriksekwis@gmail.com.
Bij deze aanmelding dient de volgende informatie vermeld te worden:
• Teamnaam
• Naam, telefoonnummer en e-mailadres teamcaptain
De teamcaptain dient woonachtig te zijn in Meterik.
Om deel te kunnen nemen aan de kwis zijn er geen vereisten voor de groepsgrootte. Wel is het belangrijk
dat coronamaatregelen in acht worden genomen. Op 16 mei 2021 sluit de inschrijving. Wees er snel bij
want vol=vol!
De kosten voor deelname bedragen € 25,00 euro per team. De teamcaptains ontvangen over een aantal
weken per e-mail meer informatie over de betaling en de verdere invulling van de avond.
Wij hopen er weer een geslaagde kwis-avond van te maken! Zodra er meer duidelijkheid is over de rest
van het kermisprogramma houden we jullie hier uiteraard van op de hoogte.
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Terugblik……
de Schadijkerweg
Een foto uit lang vervlogen tijden, gemaakt door Photo L. van Rhee uit Castenray.

Wanneer de foto precies gemaakt is, is niet bekend, maar het moet ergens tussen 1933 en 1949 zijn.
(In 1949 bouwde Sef van Horck een woning op de plaats van het stierenweitje). Mogelijk kan iemand er
meer over vertellen!
Meterik was op het elektriciteitsnet aangesloten, daarvan getuigen de elektriciteitspalen langs de weg. Het
huis rechts op de foto (waar Ger en Henny Madou nu wonen) is in 1933 gebouwd door Helmus Verheijen
die getrouwd was met Anna Geurts (die ‘Helmus tant’ werd genoemd).
Ze hadden hun huis aan de Schadijk verkocht (waar nu Bosbad De Meander is gevestigd) en gingen met
hun zoon Toontje, die het syndroom van Down had, aan de Schadijkerweg wonen.
Naast dat huis, tegenover de Boerenbond, was een ‘stierenwei’ waar een stier van de Boerenbond stond,
die ingezet werd om koeien te dekken.

Wie helpt??
Heemkunde Meterik is op zoek naar een foto van ‘de andere kant van de weg’, namelijk een foto van de
Boerenbond. We zijn vooral op zoek naar een foto van de Meterikse Boerenbond van rond 1930-1940 of
uit de oorlogsjaren! Als u in het bezit bent van zo’n foto zouden we het heel fijn vinden als we die mogen
scannen, waarna u de foto weer terug krijgt.
Ook foto’s van de Boerenbond uit latere jaren zijn welkom.
Kunt u helpen of hebt u aanvullende informatie over de hierboven afgedrukte foto, mail dan naar
info@heemkundemeterik.nl of bel Mariet Bakker, 077 398 3812.
Alvast hartelijk bedankt.
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Help bijen en insecten
Bloemzakjes ‘fleurige bloemen’ door Horst aan de Maas
De gemeente Horst aan de Maas start ook weer met het trakteren op gratis bloemenzaad. We gaan weer
een bloemrijk mengsel uitdelen aan onze inwoners. Het is bedoeld voor de kleine overhoeken in tuintjes
(circa 25 m2). De komende weken wordt het mengsel in kleine zakjes gedaan. Vanaf week 16 (19 april)
worden de zakjes beschikbaar gesteld waarbij we 1 zakje per adres hanteren.

Veilig ophalen
Vanaf 19 april staat er een container bij de gemeentewerf aan de Americaanseweg 43 in Horst. Hierin
zitten kleine zakjes bloemenzaad met daarop de tekst: “50 gram bloemenzaad is goed voor 25 m2.
Vermengen met een beetje zand”. Het bloemenzaad kun je ophalen tijdens openingstijden van de
gemeentewerf: maandag t/m vrijdag: 07:30 – 12:00 uur en 12:30 – 16:00 uur

Samen sterk
Het gaat slecht met de bijen en insecten in Nederland. Dat is zorgelijk, insecten zijn immers ontzettend
belangrijk voor onze natuur en voedselvoorziening. Ze zorgen niet alleen voor de bestuiving van planten
en bloemen, maar dienen ook als voedsel voor vogels en andere dieren.
Om de achteruitgang van het aantal bijen en insecten tegen te gaan, slaan Landschap Horst aan de Maas,
de provincie Limburg en landschapsorganisatie IKL de handen ineen. Samen maken zij zich sterk voor het
realiseren van een gemeentelijk en provinciaal bloemenlint, als leefplek voor insecten en andere dieren.

De gebarsten kruik
Er was eens een waterdrager die iedere dag twee kruiken water naar zijn leermeester bracht. Iedere dag
liep hij naar het dichtstbijzijnde water, vulde beide kruiken en liep terug met een kruik aan iedere kant van
een stok die hij op zijn nek droeg. Een van de kruiken was gebarsten en tegen de tijd dat de waterdrager
bij zijn leermeester aankwam, was deze kruik nog maar voor de helft gevuld.
Dit ging zo twee jaar door, waarin de waterdrager steeds
anderhalve kruik water naar zijn leermeester bracht.
De complete kruik was trots op zijn prestaties.
De gebarsten kruik was verdrietig, omdat hij maar half zo
goed werk leverde als hij zou moeten doen.
Op een dag zei de gebarsten kruik tegen de waterdrager:
“Ik schaam me en voel me nutteloos. Ik ben onvolmaakt
en kan niet eens een volle kruik water vasthouden.
Niemand heeft toch iets aan mij?”
De waterdrager zei tegen de gebarsten kruik dat hij
onderweg naar de grond moest kijken.
De kruik zag de mooiste wilde bloemen en planten aan
zijn kant van het pad.

(Maker: Picasa)

De waterdrager legde de kruik uit: “Toen ik merkte dat je gebarsten was, besloot ik aan één
kant van het pad zaad te strooien en iedere dag lek jij water over die kant van het pad. Als je
niet gebarsten was zouden deze prachtige bloemen er nu niet zijn.”
Dit verhaal laat zien dat zelfs een gebarsten kruik perfect kan zijn, gewoon zoals hij
is. Op dezelfde manier ben jij perfect zoals je bent, met alle onvolkomenheden.
Hierdoor ben je uniek.
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AARDBEIENACTIE VC TRIVIA

Zondag 9 mei is het Moederdag. Traditiegetrouw de dag waarvóór volleybalclub Trivia haar aardbeienactie
houdt. Vanwege corona dit jaar in aangepaste vorm. Bestelling dient vooraf, door inlevering van
onderstaand bestelformulier of online via https://www.vctrivia.nl
1 bakje (500 gram) aardbeien
3 bakjes aardbeien

€ 3,50
€ 10,00

Bezorging aan huis: zaterdag 8 mei tussen 13:00 en 14:00 uur.
Ophalen: zaterdag 8 mei De Peelkroon, Nieuwe Peeldijk 20, 5966 NB America
__________________________________________________________________________

Bestelformulier Aardbeienactie VC Trivia
Aantal bakjes :
Keuze levering

O Bezorging aan huis (8 mei tussen 13:00 en 14:00 uur)
O Ophalen “De Peelkroon” (8 mei tussen 12:00 en 15:00 uur)

Keuze betaling

O Contant (gepast, in gesloten enveloppe bij dit bestelformulier)
O Middels overboeking op rekening NL67RABO0331599848
t.n.v.; VC Trivia o.v.v Aardbeienactie + naam + adres

Naam :
Adres :
Telefoon

:

Email: :
Graag uiterlijk 30 april inleveren op Schadijkerweg 19a te Meterik of via www.vctrivia.nl
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Verslag van de digitale dorpsraadvergadering van 15 april 2021
Tijdens de digitale vergadering is vanuit de werkgroepen een terugkoppeling gegeven. De projectgroep
Verkeer Centrum hoopt dat in mei fysiek overleg mogelijk is, waarbij ook de nieuwe verkeerskundige
van de gemeente zal worden uitgenodigd. In het GVVP wordt gekeken wat de status van de
weginrichting Crommentuynstraat is. In mei zijn ook de nieuwe gegevens van de verkeerstellingen
bekend.
De speeltuinen in Meterik worden rookvrij. Op 6 mei a.s. vindt een officiële onthulling van een rookvrije
speeltuin plaats.
Voortgang BOW: De gemeenteraad heeft nog geen goedkeuring aan de wijziging van het
bestemmingsplan gegeven.
Heeft u vragen of opmerkingen? Laat het ons weten via info@dorpsraadmeterik.nl.
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Kerkberichten H. Joannes Evangelist

H. Missen
De coronamaatregelen zijn nog steeds van kracht.
Gebedshuizen- en dus ook de kerk- mogen open blijven. Het aantal van maximaal 30 bezoekers per
keer blijft echter gehandhaafd. Ook het advies om te reserveren voor deelname aan vieringen is
nog geldig.
Dus: reserveer tijdig, geef naam en telefoonnummer door, dan kunnen we u altijd bereiken.
Voor de meest recente berichtgeving kunt u de website van de parochiefederatie raadplegen:
www.parochiefederatie-horst-sevenum.nl.
Reserveren kan bij Susan Baltussen; 077 398 6983 of susanbaltussen@planet.nl, onder vermelding van
telefoonnummer.
Lectoren, acolieten en collectanten:
Lector
Acoliet
01-05: Piet Kuenen
Huub Baltussen
15-05: Margriet Hendriks
Theo v. Rens

Collectant
Collecteschaal achter in de kerk
Collecteschaal achter in de kerk

Misintenties
Zaterdag 24 april: geen H. Mis i.v.m. rooster
Zaterdag 1 mei, 5e zondag van Pasen, 19.00 uur
1. Zr. Gertrudina (Aldegonda) Tacken (jaardienst en verjaardag)
2. Ger Martens (jaardienst)
Zaterdag 8 mei: geen H. Mis i.v.m. rooster
Zaterdag 15 mei, 7e zondag van Pasen, 19.00 uur
1. Piet Hermans en Stien Hermans - Reijnders (jaardienst)
Zondag 23 mei is het Pinksteren. Hoe de vieringen dan worden ingevuld is nog niet bekend.
Zondag 13 juni doen er 5 kinderen van de basisschool voor het eerst de H. Communie.
Kerkbijdrage kunt u overmaken op bankrekeningnr. : NL36RABO0133303500
Opgeven voor doopsel
Wilt u uw kindje laten dopen, dan kunt u hiervoor contact opnemen met het algemeen secretariaat, op
maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagochtend telefonisch bereikbaar op tel. 077 3981416 of via
email: secretariaat@parochiefederatie-horst-sevenum.nl.
Ziekencommunies gaan niet door i.v.m. de regelingen rond coronavirus
Kent u iemand die graag een gesprek zou hebben met een priester? Meld dat dan op het secretariaat
(077-3981416). Onze priesters kunnen dan een afspraak maken voor zo’n (telefonisch) gesprek.
Telefoonnummer priesternooddienst
Er is een telefoonnummer beschikbaar voor het geval u dringend een priester nodig hebt.
Dit nummer is 06-55408023.
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